Forts.

I stället för Nato

Nej till medlemskap i Nato!
Inga Nato-baser här!
– Riv upp värdlandsavtalet.
Dra ned det militära
samarbetet med USA!
Sverige och Nato
Om Sverige går med i Nato, så blir
det inte ett skydd för Sverige, utan
tvärtom riskerar Sverige då att dras
in i krig som Nato driver fram.
Vem som helst, som vågar tro sina
ögon, ser att Nato planerar krig
mot Ryssland. Utvidgningen
österut, upprustning av militärbaser vid Rysslands gräns och den
massiva propagandan visar att så
är fallet. Vi hoppas dock att
planerna inte kommer att kunna
genomföras.

▪ Neutralitetspolitik.
▪ Självständig lösning av Sveriges
försvarsproblem, utanför Nato.
▪ Svenska initiativ, bland annat i
FN, för fred, säkerhet och
nedrustning i världen.
▪ Goda kontakter med Ryssland
inom handel, forskning, kultur
och turism.
En bred och aktiv rörelse
behövs
Vi bör hjälpas åt att förhindra
medlemskap i Nato.
Vidare bör vi arbeta för att
värdlandsavtalet med Nato ska
rivas upp, vilket kan göras med sex
månaders varsel.
För detta behöver vi samlas i en
bred och aktiv rörelse i hela landet,
och den kan gå över alla
partigränser.
Forts.

Lästips 1

Lästips 3

Sverige, Nato och
säkerheten
Från den oberoende
Natoutredningen.
Sverige, Nato,
säkerhetspolitik,
Ryssland och annat
behandlas.
Celanders förlag.
https://celanders.se/2016/
sverige-nato-och-sakerheten

Frontlinje
Ukraina
Om händelserna i
Ukraina och om
Ryssland och dess
relationer till andra
länder.
Karneval förlag.
https://www.karnevalforlag.se/
bocker/
frontlinje-ukraina

Lästips 2

Kärnvapenförbud

NATO
ett monster på
katastrofkurs
Hans Myrebro
Om Nato i före
detta Jugoslavien, i
Libyen, med mera.
USA:s politik, och därmed Natos,
bestäms av en mycket liten grupp i
samarbete med Israel.
HK-förlag.
https://historisktkorrekt.se/produkt/
nato-ett-monster-pa-katastrofkurs/

Sverige och 121 andra länder
röstade i juli 2017 i FN för en
överenskommelse om förbud
mot kärnvapen.
För Sveriges del återstår att vi
skriver under i FN i New York,
och att sedan Sveriges riksdag
godkänner överenskommelsen.
En utredning presenterades
18 januari, vilken avråder från att
Sverige ska skriva under förbudet.
Utredningen sänds nu ut för
synpunkter, och svaren ska vara
inne senast 26 april.
Vi anser naturligtvis att Sverige
ska skriva under.
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